Brasil, São Paulo, 15 de fevereiro de 2022

REGULAMENTO GERAL – PRÊMIO HIROSHI MIYAKE – IMAP 2022
O Prêmio Hiroshi Miyake foi instituído pelo IMAP em 2011 e já se tornou o maior prêmio no
mundo para pesquisa, que contribuem para a Flebologia Estética, sendo uma homenagem ao
Professor Doutor Hiroshi Miyake.
O objetivo do prêmio é divulgar os trabalhos dos profissionais que investem no desenvolvimento
da Flebologia Estética.
Os trabalhos que participarão da premiação serão selecionados segundo as regras definidas e
expostas nesse regulamento.
REGRAS:
Os trabalhos a serem submetidos para seleção deverão ser enviados impreterivelmente até o dia
15/03/2022. A Comissão de Seleção não receberá trabalhos que forem encaminhados após esta
data.
● O participante do prêmio Hiroshi Miyake deve estar, obrigatoriamente, inscrito no IMAPX
2022;
● Serão selecionados 03 trabalhos e apenas 01 ganhará a placa de reconhecimento de
melhor trabalho apresentado em 2022, os demais ganharão o diploma;
● Serão válidos trabalhos já publicados, apresentados em outros congressos, apresentados
no Prêmio Hiroshi Miyake em versões anteriores, estudos em andamento e/ou ainda não
publicados;
● Também será considerado a apresentação da carreira de um flebologista que tenha
contribuído de forma expressiva para a Flebologia Estética;
● Cada participante terá 7 minutos de apresentação;
● Os resumos selecionados serão apresentados no IMAP 2022 em sessão pré-determinada;
● Serão avaliados os seguintes quesitos:
● Originalidade
● Desenho do estudo
● Aplicabilidade à prática clínica
● Apresentação / Didática
● Respeito ao tempo de apresentação.

e-mail: atendimento@imap.med.br

NORMAS DE FORMATAÇÃO PARA ENVIO:
Os resumos a serem aceitos à seleção deverão obedecer às seguintes normas:
● Exige-se que o resumo seja digitado em fonte Times New Roman, tamanho 10 e Não
ultrapassar o limite de 2.150 caracteres (com espaços);
● O resumo deve conter Título, Autores, Instituição, Conflito de Interesse em um arquivo e
Objetivo do Trabalho, Metodologia, Resultados e Conclusão em outro arquivo;
● No conteúdo do resumo não deverá constar o nome dos autores, instituição onde o
trabalho foi produzido ou qualquer outra forma de identificação;
● Resumos que não preencham as condições estabelecidas, não serão considerados para
julgamento.

JULGAMENTO:
A avaliação dos trabalhos e escolha do vencedor será feita por comissão julgadora internacional
composto de 3 médicos do Faculty.
RESULTADO FINAL E PREMIAÇÃO:
Será premiado apenas o primeiro lugar.
A premiação será realizada no dia 02 de abril de 2022, durante a festa Black Tie, a ser realizada no
espaço do Grand Hyatt Hotel.
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